
                                               

                        MOG East höstmöte 28-29 aug 2021 Mariehamn 

Resan går till Åland och Mariehamn 28-29 aug 2021
Vi har tagit hjälp av Norrtelje Resebyrå och gjort en gruppbokning för 30 bilar 
och 60 personer.

Antalet platser är begränsat

Programmet är som följer (alla angivna tider är lokal tid)
• Lördag 28 aug. båtresa från Grisslehamn med M/S Eckerö avgång kl. 10.00 

(bil och passagerare skall vara på plats senast 45 min i förväg)
• Från Eckerö på Åland, gemensam färd till Kastelholm Sund och Smakbyn, där vi 

13.45 lokal tid äter gemensam lunch, därefter rundvandring och visning av Smakbyn.
• Gemensam färd till Mariehamn och hotell Pommern Norrgatan 8-10.
• 18.30 lokal tid gemensam drink i baren.
• 19.00 lokal tid trerätters middag och kaffe (dryck till maten tillkommer)
• Classic dubbelrum på Hotell Pommern ****. Enkelrum kan väljas vid anmälan.
• Söndag 29 aug. Frukost söndag morgon. Utcheckning.
• 09.45 lokal tid. Promenad eller bilfärd till Ålands Sjöfartsmuseum och stålbarken 

Pommern Hamngatan 2 Mariehamn.
10.00 lokal tid, inledande gemensam föreläsning, sedan rundvandring på egen hand.

• Vidare färd till Havsviddens hotell och konferensanläggning för lunch kl 13.00
18.30(lokal tid) återresa från Eckerö 
(bil och passagerare skall vara på plats senast 45 min i förväg)

             19.30 Ankomst Grisslehamn

Kostnad för ovanstående:
Bil och två personer, del i dubbelrum inklusive frukost, två luncher och middag
Besök på Barken Pommern ink guidning 
Pris per par 4.100:-
Enkelrum en person 2.700:-
Priserna gäller vid minimum 40 resenärers deltagande

Anmälan senats 2021-06-30 till lars-ake@nrbs.se alt tel. 0176 12500  
Ämne ”Åland höstmöte 2021”

Ange för förare och passagerare: Förnamn, Efternamn, Kön (F/M), födelsetid
(4 sista siffror skall inte anges), Nationalitet och samtycke till registrering .

Bekräftelse, faktura mailas från Norrtelje Resebyrå i direkt anslutning till anmälan 
Slutbetalning emotses senast den 15 juli

mailto:lars-ake@nrbs.se


                                                                                                        

Avbokningsvillkor: 

I.  Vid avbokning fram till 35 dagar före avresa återbetalas hela beloppet minus 100:-/
person 

II.  29–15 dagar för ankomst återbetalas 50 % av resan pris 

III  14 – 0 dagar före ankomst. 100% i avbokningskostnad

Avbeställningsskydd kan tecknas för 6% av resan pris och gäller vid akut sjukdom och 
oförutsedda händelser och ska styrkas med intyg. Ingen självrisk 

Vilka orsaker gäller försäkringen för? Försäkringen ersätter avbokningskostnader eller 
ombokningskostnader om du måste avboka din resa på grund av: • Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall 
som drabbar dig, en nära anhörig, medförsäkrad medresenär eller någon du har för avsikt att besöka. • 
Annan plötslig oförutsedd händelse som drabbar dig och som medför att du inte kan genomföra den 
planerade resan. Till exempel brand eller inbrott i din bostad, skilsmässa, uppsägning från en 
tillsvidareanställning • Uppsägning från en tillsvidareanställning eller annan händelse som omöjliggör 
utförande av resans syfte. 

Förutsättning för att genomföra arrangemanget är att de nu gällande restriktioner för 
inresa till Åland avvecklas och inga nya restriktioner tillkommer samt om UD avråder 
för inresa till Finland 

 


